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ABC Languages đã hợp tác với Endsleigh cung cấp cho các bạn khoản bảo hiểm vô giá trong khi các bạn học tập với chúng tôi. Chúng 

tôi cùng nhau hoạt động nhằm bảo đảm rằng các bạn có được khoản bảo hiểm đầy đủ trong thời gian học tập tại Anh Quốc. Đơn bảo 

hiểm nhóm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho học sinh nước ngoài ABC Languages học tại Anh Quốc.  

 
Phần bảo hiểm Bảo hiểm quan trọng 

A. Phí hủy bỏ hoặc rút ngắn £3,000 

B. Phí y tế cấp cứu & chi phí khác £2,000,000 

C. Tai nạn cá nhân £30,000 

D. Hành lý £1,000 

E. Tiền bạc, hộ chiếu và giấy tờ cá nhân £100 

F. Trách nhiệm cá nhân £1,000,000 

G. Chi phí pháp lý nước ngoài £10,000 

H. Chi phí khóa học £8,000 

 
Đủ tư cách: Bạn hay bất kỳ người nào được chấp nhận tham gia bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhóm này được đăng ký theo hệ thống chăm sóc 

sức khỏe tại quốc gia quê hương của các bạn và đăng ký với Bác Sĩ Y Khoa tại Anh Quốc nếu được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhóm này trong 
hơn 6 tháng. Bạn phải đi và về quốc gia quê hương của mình. Bạn và bất kỳ người nào chấp nhận tham gia bảo hiểm theo đơn bảo hiểm nhóm này 
là học sinh quốc tế đang học tại Anh Quốc.   

 
Phúc lợi quan trọng:  
 

Bảo hiểm cho trên 90 môn thể thao và hoạt động được bao gồm như là tiêu chuẩn theo đơn bảo hiểm nhóm này và mọi chi tiết đều có trong đơn 

bảo hiểm của bạn.  

 
A. Phí hủy bỏ hoặc rút ngắn 

 
•  Khoản bảo hiểm bao gồm việc hủy bỏ và rút ngắn chuyến đi do tai nạn, bệnh tật hoặc ốm đau  
 
 
B. Phí y tế cấp cứu & chi phí khác  
 
• Nếu bạn mắc bệnh hoặc gặp tai nạn, chúng tôi sẽ thanh toán các hóa đơn y tế cấp cứu và chi phí bệnh viện của bạn mà Dịch Vụ 
                 Y Tế Quốc Gia không thanh toán  
• Các chi phí khác phát sinh để gửi bạn về nước nếu cần thiết về mặt y khoa  
• Các chi phí hợp lý để về nước nếu người thân mắc bệnh nghiêm trọng  
 
C. Tai nạn cá nhân  
 
•  Thanh toán cho việc mất vĩnh viễn, hoặc mất khả năng sử dụng tứ chi hoặc giác quan hoặc tử vong  
 
 
D. Hành lý  
 
•  Bạn sẽ được bồi hoàn nếu hành lý của bạn bị mất, mất cắp hoặc hư hỏng ngẫu nhiên  

 
E. Tiền bạc, hộ chiếu và giấy tờ cá nhân  
 
• Chúng tôi sẽ giúp thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành cho bạn nếu chúng bị mất hoặc mất cắp  
• Tiền bị mất cắp từ người của bạn hoặc trong khi được cất giữ cẩn thận sẽ được thay thế  

 
F. Trách nhiệm cá nhân  
 
•  Nếu bạn vô tình làm ai bị thương hoặc làm hư hỏng tài sản của họ, chúng tôi sẽ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của bạn  

 
G. Chi phí pháp lý nước ngoài  
 
•  Tư vấn và hỗ trợ pháp lý được bao trả  

 
 
 



H. Chi phí khóa học  
 
•  Bao trả cho trường hợp hủy bỏ hoặc rút ngắn khóa học không thể tránh khỏi hoặc càn thiết trước khi hoàn tất do tử vong, 
                 thương tổn cơ thể hoặc bệnh tật  

 
 
Các trường hợp ngoại lệ quan trọng  
 
• Theo hầu hết các phần trong đơn bảo hiểm nhóm, yêu cầu bảo hiểm sẽ chịu khoản phụ trội. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chịu trách 

nhiệm thanh toán phần thứ nhất của từng và mỗi yêu cầu bảo hiểm theo từng phần mà khoản phụ trội áp dụng  
• Bất kỳ trường hợp nào được biết trước khi đặt vé chuyến đi có thể được dự kiến sẽ dẫn đến yêu cầu bảo hiểm  
• Việc điều trị hoặc phẫu thuật mà theo ý kiến của bác sĩ y khoa điều trị là có thể đợi cho đến khi bạn về nước  
• Thuốc men mà trước khi khởi hành bạn biết rằng cần phải sử dụng  
• Đồ có giá trị bị bỏ quên vào bất kỳ lúc nào trừ khi trong két sắt hoặc trong tủ có khóa của bạn  
• Hành lý để trong xe có động cơ không được chú ý từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hoặc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trừ khi được đặt trong 
                 ngăn hành lý có khóa hoặc được che đậy trong xe ô tô được khóa  
• Tiền bạc hoặc hộ chiếu của bạn bị bỏ quên vào bất kỳ lúc nào trừ khi trong két sắt an toàn ở khách sạn hoặc trong tủ có khóa của bạn  
 

 

Cách yêu cầu bảo hiểm: Để được hỗ trợ Y khoa, vui lòng gọi số +44 (0)1243 621058 (24 giờ). Để biết chi phí pháp lý, xin hãy gọi số +44(0) 

1179 045 831 hoặc từ nước ngoài +44(0) 1179 045 831. Đối với các yêu cầu khác, vui lòng gọi số +44(0) 1202 038 946 hoặc từ nước ngoài Điện 

thoại: +44(0) 1202 038 946.  

 

Giới thiệu về bản tóm tắt bảo hiểm này: Đây là bản tóm tắt đơn bảo hiểm nhóm của chúng tôi và không bao gồm mọi điều khoản và điều 

kiện. Đơn bảo hiểm của bạn sẽ trình bày đầy đủ chi tiết bảo hiểm, các điều kiện và trường hợp ngoại lệ và là cơ sở để thanh toán mọi yêu cầu bảo 

hiểm. Vui lòng tham khảo cụ thể phần 'Những điều kiện quan trọng liên quan đến sức khỏe' mà bạn phải tuân theo để được bảo vệ đầy đủ từ đơn 

bảo hiểm nhóm này.  

 


